Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

jako zadavatel vyhlašuje
výzvu k podání nabídky na koupi:

POUŽITÉHO AUTOMOBILU TERÉNNÍ PICK UP
čj.: 767/2017
1.

Vymezení předmětu koupě
Předmětem koupě je:
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL FORD RANGER

inv.č. 72452

Specifikace FORD RANGER 2,5 TD Double CAB
Značka a typ:
Obchodní označení:
Kategorie vozidla:
Výrobce:
Rok výroby:
Pořizovací cena:
Datum uvedení do provozu:
Série - Výrobní číslo:
Najeto:
Palivo:
Motor – max. výkon:
Motor – zdvihový objem:
Emisní norma:
Celkové rozměry:
Hmotnost provozní:
Hmotnost celková:
Povolené zatížení náprav:
Počet náprav:
Převodovka:
Ložná plocha:
Max povolená rychlost:
Spojovací zařízení:
Hmotnost přípojného vozidla:
Hmotnost jízdní soupravy:
Technický průkaz:
Technický stav:

FORD RANGER 2,5 TD
FORD RANGER 2AW 2E4-1
N1
FORD WERKE AG, KÖLN, Německo
2002
190.000 Kč + DPH
3/2008, 2. majitel
WF0LM2E402W318254
235.122 km
NM
max.výkon 80 kW při 3500 ot (min-1)
2 499,8 cm3
EURO 3 (2001/1A)
délka – 5010 mm, šířka – 1 700 mm, výška – 1 740 mm
1 574 kg
2 930 kg
1 170 - 1 840 kg
2
uzávěrka diferenciálu, manuální 4X4, želva/zajíc
1.755 x 1.535 mm
147 km/h
A50X
nebrzděného 750 kg
bržděného 2 800 kg
5 730 kg
AP 750288
nepojízdné vozidlo ve špatném technickém stavu

Ochranné kovové rámy nejsou předmětem prodeje.
Platnost OTP (osvědčení technické způsobilosti vozidla) do: bez platné TP

Cena nejnižšího podání
Cena kompletu vozidla je stanovena dle průzkumu trhu takto:

Vozidlo

Cena minimálního
podání Kč bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem s DPH 21 %

FORD RANGER 2,5 TD

20.000,--

4.200,--

24.200,--

Cena celkem s DPH 21 %: 24.200,- Kč je cenou minimálního podání.
Prodejní podmínka: EXW Jevany, Pod hrází 7, naloženo na dopravní prostředek (bez dopravy).

2.

Informace o předmětu koupě a prohlídky
Vozidlo bylo zakoupeno v komisním prodeji - autobazar, vozidlo s ověřenou (známou) historií. Vozidlo nebylo
havarováno, je nepojízdné, nutná výměna poloos přední nápravy. Poškození a opotřebení provozem odpovídá stáří a
provoznímu nasazení (jízda v terénu, provoz rybářství a myslivosti). Karoserie poškozena oděrkami a korozí, odpovídající
stáří, provozní poškození. Interiér velmi silně opotřebovaný. Motor opotřebený, běžný servis. Kola – ocelové disky, pneu
bezdušové, MICHELIN LTX A/T 235 /75 R15, opotřebení 50%.
Hlavní servisní zásahy - výměny skupin: běžný servis, výměny skupin neprovedeny, zadní náprava výměna - repasovaný
ND.
Hlavní závady - stručný popis: odstaveno pro celkově špatný stav odpovídající stáří vozidla, silně opotřebený. Nutná
výměna poloos přední nápravy. Celková koroze vč. brzdových bubnů. Velmi silně poškozené čalounění v interiéru
(sedadlo). Odstaveno z provozu 6/2017, nutnost opravy.
Vozidlo nemá platné OTP a je v současnosti nezpůsobilé pro provoz na veřejných komunikacích.
Předmětem prodeje nejsou ochranné trubkové rámy z nerezové oceli.
Podrobnější informace o předmětu koupě poskytne zájemcům Ing. Kamil Šebek, vedoucí střediska rybářství a myslivosti,
e-mail: sebek@slp.cz, tel: 724 085 410.
Vozidlo bude předáno na základě zaplacení celé kupní ceny.
Na prodej stroje bude sepsána kupní smlouva.
Náklady na převod v registru vozidel nese kupující.

3.

Způsob podání a obsah nabídky
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Nabídku lze podat poštou nebo osobně na podatelně Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy. Nabídku lze
podat e-mailem, přiloženým souborem obsahujícím podepsanou listinu. E-mailová adresa: sekretariat@slp.cz
Nabídka musí být v uzavřené obálce a označena názvem:
„NABÍDKA NA KOUPI POUŽITÉHO VOZIDLA - NÁKLADNÍ AUTOMOBIL FORD RANGER - NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí obsahovat nabídkovou cenu. Uchazeč se musí řádně v nabídce identifikovat (jméno a příjmení, u OSVČ
nebo firem IČ, DIČ, adresa trvalého bydliště nebo sídla společnosti).

4.

Uzávěrka podání nabídek je 16. 11. 2017 v 11:00 hodin.

5.

Kritéria hodnocení nabídek
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny.
Hodnoceny budou všechny nabídky.
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Nabídku je možno podat v jiné měně.
Nabídka v jiné měně bude přepočtena na CZK kursem ČNB platným dne 16.11.2017

6.

Oprávnění zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před
rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace uvedené v nabídkách. Uchazečům
nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky budou archivovány u zadavatele.
Nabídky ani jejich části se nevrací.

7.

Výsledek hodnocení nabídek
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno na webové stránce zadavatele www.kostelec.czu.cz v sekci
veřejné zakázky.
Uchazeč, který podá nejlepší nabídku, bude vyzván k uzavření kupní smlouvy.
Vozidlo bude předáno po zaplacení kupní ceny.
Platby v EU - SEPA platba.
Platby mimo EU - všechny náklady bankovních poplatků, daní a cel budou připočteny k ceně.
Místo předání vozidla: Kostelec nad Černými lesy, manipulační sklad Smrčiny.
V Kostelci nad Černými lesy 16.10.2017

doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., v.r.
ředitel podniku
Přílohy: č. 1 – fotodokumentace

Příloha č. 1 – fotodokumentace vozidla

